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Landjugenddag 2013

Mënschen an hir Kultur kennen a schätze léieren

Usprooch vum Kim Siebenaller, Presidentin vun der Lëtzebuerger Landjugend

Léif Éiregäscht,
Léif Frënn a Membere van der Lëtzebuerger Landjugend,

Et ass fir mich eng gruss Ier, Eech hokt hei zu Näertrich ze begréissen.

Verschidde Lekt wäerten iwwerrascht sënn, fir op dëser Plaz net eis laangjärig Presidentin, d’Carmen Schiltz,
ze gesinn. Zanter 2010 stung d’Carmen un der Spëtzt van der Landjugend. Op der dësjäreger
Generalversammlung huet d’Carmen hire Posten zur Verfügung gestallt, sou datt ich zënterhier d’Fonktioun
van der Presidentin iwwerdroe krut.

Ich well dem Carmen deemno am Numm vun eis all mäi grusse Merci ausschwätzen, fir den Engagement am
Interessi van der Lëtzebuerger Landjugend. Wi d’Carmen Presidentschaft iwwerholl hatt, hat d’Carmen sich
zum Zil gesat, all eis regional Gruppen – egal wi verschidde se sënn - ëmmer ërem un een Dësch ze bréngen,
fir su goud mateneen ze schaffen. Ich mengen, datt ee soe kann, dat ass dem Carmen super gelong.

Carmen, hual deemno dëse Cadeau - fir an dengt neit Haus - als Merci van äis an, fir däin Asaz am Interessi
van eiser Jugendorganisatioun…

Am Numm vun eise Verbänn hunn d’Presidente Kim Siebenaller (LLJ), Remy Harpes (LLJ - JB & JW) a Jeff Boonen (LJB & JW)
dem Carmen Schiltz (r.a.Bild) e grousse Merci a Form vun engem Cadeau ausgedréckt

Léif Lekt,

O wann dësen Dag ganz am Zeeche vam Zesammentreffe van de Jonken aus dem ganzen Land steet, well ich
mer et ewer net huale loossen, fir kuerz op eis Verbandsaarbicht - an haut am Speziellen - op d’Aarbicht van
eiser ONG anzegoen.

Ich hat d’letzt Joer am November di gruss Chance, fir mat enger Delegatioun van der Lëtzebuerger Landjugend
an de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer - zesumme mam President van der ONG, dem Abbé Romain
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Richer, an eisem Guide, dem Marcel Scheidweiler - an de Burkina Faso ze fuaren. Mat dëser Rees sollt de
Membere van eise Verbänn d’Geleeënheet gebuade ginn, fir sech e Bild ze maachen, wi
d’Entwécklungszesummenaarbicht ganz konkret um Terrain ausgesekt.

Op dëser Rees huet de Besouch vam Kooperatiounsprojet „Centre technique de l’amélioration de la traction
asine“ - kuerz CTAA – eng zentral Plaz ageholl. Am Zentrum zu Imasgo kannen di lokal Baueren de
fachgerechten Ëmgang mat den Ieselen an der Kassin lieren, fir su hir Aarbicht um Feld ze erliichteren an hiert
Liewen am Allgemengen ze verbesseren.

O ass et drëms gaangen, datt mer eis op dëser Kooperatiounsrees e Bild van der Kultur an dem Alldag van de
Lekt am Burkina Faso ma konnten. Trei nom Motto: „Sech fir eng ONG engagéieren, heescht Mënschen a hir
Kultur begeenen a schätzen lieren“. Duerch den direkte Kontakt an duerch déi verschidde Gespréicher mat
der lokaler Bevëlkerung konnte mer all vill nei interessant Andréck vun dem Land an de Lekt mat heem
hualen.

Su well ich o dova profitéieren, fir op eis aktuell Aktioun am Kader vam Projet CTAA hënnzeweisen: „100
Kassine fir de Burkina Faso“. Mat dëser Aktioun géife mer gären nach mi Baueren oder
Bauerenorganisatiounen - di well Interessi gewisen han - d’Miglechkeet béiden, fir op dat wichtegt
Aarbichtsgeschir zréckzegräifen.

Merci

Wann der erlaabt, well ich elo d‘Geleeënheet notzen, fir e par Lekt Merci ze son:

- Dëst Joer ass d’Landjugend Uewersauer, fir d’Organisatioun van dësem Dag zoustännig. Sou wëll ich dem
Claude an senger ganzer Equipe Merci soen, fir hire grussen Asaz bei der Organisatioun van der 39. Oplag
vam Landjugenddag.

- Och dem Här Romain Schroeder, Buergermester an de Gemengeresponsablen va Wansler e grusse Merci,
datt si sich fir d’Duerrichféierung vam Landjugenddag ausgesprosch han.

- Dësweideren well ich dem Familljeministär, deen äis all Joer nees finanziell ënnerstëtzt, van hei aus mäi
grousse Merci ausdrécken.

- E besonnige Merci geet an eise Romain, den Nationalaumônier van der Lëtzebuerger Landjugend –
Jongbaueren a Jongwënzer. He steet äis trotz senger viller Aarbicht ëmmer mat Rot an Dot zur Sekt.

- Op kee Fall well ich d’Madame Chantal Heuschling an de Franz Glodt aus eisem Sekretariat vergeessen.
Merci fir hir Aarbicht, déi si matt vill Engagement aginn.

- Mir bleift elo nach ee Merci, an dee geet an Eech all. Et ass fir mich eng gruss Freed, datt där haut op en
Neits de Wee bei d’Landjugend fonnt hatt. Ich wënschen Eech deemno e schingen Dag an hoffen Eech dat
nächst Joer da fir de 40. Landjugenddag am Park Housen op Christi-Himmelfahrt ze geseen.


